
ZmluYa o
uzavretá podl'a § 51

Názov :

Sidlo :

Ičo :
Za§túpené :

Bankové spojenie :

číslo účtu :
(ďalej len l| Užíýate ť")

Sídlo :

tčo :
Zastúpené :

Pol'ovnícke združenie spišské vlachy
053 61 Spišské Vlachy, okolie 4
35 516 496
Jozefom Šimkom, predsedom PZ

prevencii vzniku šk6d a riešenia vzniknutých šk6d
oZ a v súlade s ustanoveliami zákona č.27 4/2009 Z.z. o poloýnictýe

v uznanom poťovnom reviri ,,Spišské Vlachy"

čhnok L
Zmluvné strany

Me§t§ké lesy a majetky, §pol. § ř.o.
053 61 Spišské Vlachy, ul. SNP č. 34
36 574 627
vladimíř sajdákom, konatel'om spoločnosti
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
052243l422l9o0

a

Poťovnícke združenie : sloven§hí pol'ovníckT zváz,

Bankové spojenie : Slovenská spo teťňa, a.s.

Číslo účtu : 0101390538/0900
(d'alej le "Poloýfiícke zdfuženie")

uzatvfuajú tuto zmlu!,tl za týchto podmienok

č|ánok II-
preambula

Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu v sú]ade s ustanoveniami oběianskeho
zákonníka, zákona č. 214/2009 Z.z. o poLovnictve a o zmene a doplnení niekto{ich zákonov
a v súlade s uzawetou Zmluvou o postúpení uživania polbr.rrého reviru s tym, že v}.]žili
možnosť ustanovenia § 51 Občianskeho ziikonnika a ostatných dispozitivnych ustanovení
právnych predpisov, prihtiadajúc na ustanovenia zi)kona č.274D009 Z.z. o pol'ovníctve,
v snahe čo najlepšie a najúplnejšie upraviť zmluvný vzťah a docielit' spoločný ciel' ato
predchádzanie vzniku škód spósobovaných zverou a škód na zveri, upraviť povinnosti
zmluvných strán pri prevencii škód, riešení nráhrad za vzniknuté škody a výkon ďalších práv
a povinností súvisiacich s výkonom pol'ovníctva. Na základe tejto zmluvy, ustanovenia tejto
zmluvy majú prednost'pred dispozití!Ťymi u§tanoveniami právnych predpisov, resp, prj
uplatnení kogentných ustanoveni právnych predpisov, sa pri riešení sporov mu§i prihJiadnuť
aj na ustanovenia zmlulry, ktoré nie sú s kogentnými ustanoveniami v priamom rozpore.

V p pade, že niektoré ustanovenie tejto zmlu\T sa stane neplatným alebo neúčinrrým
alebo v dósledku zmeny právneho predpisu bude s ním v rozpore, nie je tým dotknutá
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluq. Neúčinné alebo neplatné ustanovenie
sa nahradí takou úpravou, ktorá čo najviac zodpovedá vóli zmluvných strán a účelu t€jto
zmlury.



V Článok III.
Predmet zmluw

Predmetom tejto zmluÝ,v je vymedzenie práv a povinnosti zmluvných strán pri
prevencii vzniku škód spósobených poi'ovníctvom, zverou a na zveri.

Predmetom zmluvy je tiež dojednanie postupu zmluvných strrin pri rrysporiadavaní
vziknutých šk6d.

článok Iv.
Doba platno§ti zmluw

Zmluva sa uzatvára na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o postúpeni uživania
pol'ovného leviru uzavíetej medzi vlastníkmi pol'ovných pozemkov v polovnom reviri
,,spišské vlachy" a pol'ovníckou organizáciou Slovenský pol'ovnícky zváz, Poťovnícke
združenie Spišské Vlachy dňa 6. júna 2012, tj. na dobu l0 (desat) rokov.

Práva a povinnosti vypl]íTajúce z tejto zmluvy zavžizujú zmluvné strany dňom podpisu
tejto zmluvy.

článok v.
Náhřad. ze škody

NáhIada škody spósobená výkonom pol'ovnictva a zverou je riešená dojednaním
paušálnej náhrady škody v Zmluve o postúpení užívania pol'ovných pozemkov v pol'ovnom
revili uzavretej medzi Mestom Spišské Vlachy ako vlastnikom poLovných pozelŤůov a SPZ
Poťovníckym združením Spišské Vlachy dňa 6. jíťla 2012.

Článok vI.
povinnosti užívatel'a

Užívatel' pokial' v}konáva hospodářeíie na pofovných pozemkoch je povinný
dodržiavať povinnosti ustanovené § 25 zíkona č.27412009 Z_z. o pol'ovnictve.

Zároveň je povinný vykonávať tieto ďalšie opatrcnia na zabránenie vzniku škód
zvelou:

- každoročne pred zahájením plác na obnove lesa a vysádzaním nových sadenic p.erokuje
s PZ plán novej výsadby na le§ných polbvných pozemkoch, spresni lokaliáciu mladých
porastov (do 10 rokov) a dohodne postup ich ochíany v danom toku,

-- každoročne vykoná ochmnné opatrenia (mechanické, chemické a pod.) na mladých lesných
porastoch proti ich poškodeniu (ohyzu a pod,)

- umožni PZ kosbu lesných trávnatých plóch za účelom výroby sena a ostatného
objemového krmiva pre zver.

čbnok vII.
povinno§ti pol'ovníckeho združenia

Pol'ovnícke združenie je povinné v záujme prevencie vzniku škód plnit' povinnosti
uvedené v § 26 zákona č.274/2009 Z.z. o poloýnictýe.

Zaíoýei :e povinný vykonávať tieto ďalšie opahenia na zabriinenie vzniku škód
zverouI

- zabezpečiť každoročne zvýšenú pravidelnú ochranu vysadených jednoločných mladých
lesných polastov v rozsahu podťa dohody s užívatei'om,

-- venovať zvýšenú pozomosť ocfuane lesných porastov do 10 rokov ich veku,
-- lov pol'ovnej zveri Zamelat' najmá na plochy mladých lesných porastov,

- dodržiavat' po adok a čistotu a protipožiame predpisy v okolí poLor,níckych zariadení ako
i v lese pri výkone pol'ovného práva,

- po dohode s užívatel'om odpracovať aspoň 1 brigádu členmi PZ pri výsadbe ěi čistení lesa.



článok vIII.
poyinnost' pol'ovníckeho združenia uhradit' škodu

Povinnosti Pol'ovníckeho združenia v súvislosti so vznikom škody určuje § 69 zrikona
č, 274l2D09 Z,z, o pol'ovníctve, uzavleté zmluvné vzt'ahy medzi vlastnikom a Pol'ovníckym
združením s prihliadnutím na ustanovenia o paušaiizovanej nálŤade škody.

čhnok IX.
Práva a poYinno§ti užívatel'a súvisiace s uplatnením náhrady škody

Práva a povinrrosti uživatel'a V súvislosti s uplatnením náhíady škody a zánik práva na
náhúdu škody upravuje § 10 zikona ě.2'7412009 Z.z. o poťovníctve, uzavleté zmluvné
vzt'ahy medzi vlastnikom a Pol'ovnickym združením s prihliadnutím na ustanovenia
o paušalizovanej náhrade škody.

čÉnok x.
Po§tup zmluvDých §trán pri odstřaňovaní škód

Zmluvné strany plehlasujú, že okem preventívnych opatreni vyplý,vajúcich zo zákona
o pol'ovníctve pre obe strany budú v pripade potreby prijímať konkrétne opatrenia §merujúce
k zabráneniu ďalších šk6d spósobených zverou.

článok xI.
záverečnó u§tanovenia

Táto Zmiuva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktoďch dva obdrží užívatel' a dva
Pol'ovnícke združenie a jeden výtlačok Obvodný lesný úrad v Spišskej Novej Vsi.

Zm|uvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, zmluva ryjadruje ich
vól'u, jej obsahu porozumeli a na znak súhiasuju slobodne podpisujú.

Zmluvné strany sa dohodli, že prár. re va'ahy, ktoré vznikli medzi zmluvnými
stranami anie sú výslovne upravené touto zmluvou, alebo zákonom č. 27412009 z.z.
o porovnictve alebo vykonávacími predpismi k zákonu č.2'74/20D9 Z,z, sa budú riadiť
ustanoveniami občianskeho zákonnika.

Túto zmluvu je možné meniť adopinať na ziklade pisomlých a očislovaných
dodatkov, ktoré odsúhlasili zmluvfié stlany.

Táto zmluva nadobúda platnosť podpismi vlastnika a Polbvníckeho združenia.

V Spišskjch Vlacboch. dňa 6.júna 20l2

tt4s.t§ké l6ty . mrr€lky
slyasré !4écňy srÝP 3ý

lčo 36 511627 / " 9
Un z,l,<,"""""?""""""""

Vladimir Sajdák /
konatel' s.ť,o.

zl.r
t ,/' ,:

JozefŠimko
predseda PZ


